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πρώτα κλείδωσε, και κατευθύνθηκε στο οί-
κημα όπου διέμενε μαζί με τους συμπα-
τριώτες του. Οταν η μητέρα και η αδελ-
φή της 17χρονης επέστρεψαν στο δια-
μέρισμα, ήρθαν αντιμέτωπες με το οδυ-
νηρό θέαμα. Το άψυχο κορμί του αθώ-
ου κοριτσιού.

Αμέσως οι αστυνομικοί που έφτασαν 
στο σημείο ενημερώθηκαν από τη μητέ-
ρα του θύματος για τη σχέση του με τον νε-
αρό από το Πακιστάν και μετέβησαν στο οίκη-
μα όπου διέμενε ο φερόμενος ως δολοφόνος. Από 
τις πληροφορίες που απέσπασαν από τους διαμένοντες στο κτί-
ριο, διαπιστώθηκε πως ο «Σάνι», όπως είναι το προσωνύμιο του 
21χρονου, είχε εμφανιστεί εκεί σχεδόν πανικόβλητος και αμέ-
σως μάζεψε τα πράγματά του, τα έβαλε σε έναν σάκο και είπε 
στους συμπατριώτες του αλλά και στους συγγενείς του πως φεύ-
γει από την Αθήνα, χωρίς να τους δώσει καμία άλλη εξήγηση.

Ωστόσο, οι δικοί του άνθρωποι αντιλήφθηκαν πως κάτι σο-
βαρό είχε συμβεί και για τον λόγο αυτόν είπαν τα πάντα στους 
αστυνομικούς του Τμήματος Ανθρωποκτονιών.

Αμεσες ήταν οι ενέργειες της ΕΛ.ΑΣ., η οποία διαβίβασε σε σύ-
ντομο χρονικό διάστημα ενημερωτικό σημείωμα και φωτογρα-
φίες του συγκεκριμένου ανθρώπου στις εισόδους και στις εξό-
δους της χώρας, ώστε να εντοπιστεί και να αποτραπεί ενδεχό-
μενη προσπάθειά του να εγκαταλείψει την Ελλάδα, ενώ η φω-
τογραφία του δόθηκε ακόμα και σε αποσπάσματα συνοριοφυ-
λάκων που περιπολούν σε παραμεθόριες περιοχές της χώρας.

Παράλληλα, στην Αθήνα, οι έρευνες για τον εντοπισμό του 
επικεντρώθηκαν σε συγκεκριμένες περιοχές τόσο των βορείων 
όσο και των δυτικών προαστίων. Επίσης, κινητοποιήθηκε και η 
επίσημη πακιστανική κοινότητα στην Ελλάδα, προκειμένου να 
βοηθήσει τις Αρχές να έρθουν σε επαφή με ανθρώπους που τον 
γνωρίζουν ώστε να τον πείσουν να παραδοθεί. 

Οπως αποκάλυψε ο ίδιος ο πατέρας της άτυχης κοπέλας, το 

παιδί του σε ηλικία 11 ετών 
είχε πέσει θύμα σεξουαλι-
κής κακοποιήσεις από έναν 
68χρονο και δύο νεαρούς 
με καταγωγή από την Αλ-
βανία, οι οποίοι διέμεναν 
στην ίδια κοινότητα της 

Ημαθίας όπου ζούσε αρχικά 
η οικογένεια του κοριτσιού.
Και τότε αυτή η υπόθεση εί-

χε συγκλονίσει το πανελλήνιο, κα-
θώς οι αδίστακτοι παιδεραστές φέρο-

νταν ακόμα και να εξέδιδαν το παιδί σε κατοί-
κους του χωριού. Οι μαστροποί συνελήφθησαν 
και καταδικάστηκαν σε ποινές φυλάκισης. Μάλι-
στα, οι δύο από αυτούς ακόμα εκτίουν την ποι-
νή τους σε ελληνικές φυλακές. 

Συγκίνηση
Η αδελφή της Νικολέττας, λίγες ώρες μετά την 
τραγική είδηση, έκανε μια σειρά από αναρτή-
σεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που ραγί-
ζουν καρδιές. «Καρδιά μου, πόσο μου λείπεις, 
αδελφούλα μου», έγραψε στο Instagram και 
ανέβασε μια σειρά από ιστορίες, εκφράζοντας 
την οδύνη της για τον θάνατο της αδελφής της. 
«Θέλω να τα κάνω όλα όπως πριν, όχι δεν θέλω 
άλλο να κλαις, κοριτσάκι μου όμορφο», γράφει 
σε ένα από αυτά η αδελφή της 17χρονης, ενώ 
αναδημοσίευσε την ιστορία μιας φίλης της Νι-
κολέττας, η οποία ανέφερε: «Δεν μπορώ να το 
πιστέψω, αγάπη μου. Σου έλεγα να φύγεις και 
δεν έφευγες. Θα σε αγαπάω πάντα. Θα προσέ-
χεις από πάνω την αδελφούλα σου, ελαφρύ εύ-
χομαι να είναι το χώμα που θα σε σκεπάζει».

Την έπνιξε…
Τις χαρούμενες και ευτυχισμένες στιγμές του 
ζευγαριού διαδέχθηκαν οι τσακωμοί και οι εντά-
σεις. Σύμφωνα με πληροφορίες που γίνονται 
γνωστές από πηγές της ΕΛ.ΑΣ., το τελευταίο δι-
άστημα η Νικολέττα ζητούσε από τον νεαρό φί-
λο της να χωρίσουν, καθώς δεν άντεχε τις σκη-
νές ζηλοτυπίας του, καθώς και τη χειραγώγηση 
που της ασκούσε.

 Το μοιραίο απόγευμα, ο 21χρονος πήγε στο 
διαμέρισμα της οδού Αραχώβης και άνοιξε την 
πόρτα με το κλειδί που είχε στην κατοχή του. Η 
μητέρα και η αδελφή της Νικολέττας εκείνη τη 
στιγμή έφευγαν από το σπίτι για να πάνε σε μια 
δουλειά. Το θύμα έμεινε μόνο του με τον 21χρο-
νο, με πρόθεση να βάλει τέλος σε αυτή την το-
ξική σχέση. Δεν μπορούσε, όμως, να φανταστεί 
την εξέλιξη…

Ολα δείχνουν πως το ζευγάρι συζήτησε -και 
μάλιστα έντονα- την απόφαση της 17χρονης να 
τελειώσει αυτή η σχέση. Ο δράστης δεν σεβά-
στηκε την επιθυμία της και ακολούθησε έντονος 
καβγάς. Σύμφωνα με τον ιατροδικαστή που διε-
νήργησε τη νεκροψία-νεκροτομή στη σορό του 
θύματος, ο δράστης του στυγερού εγκλήματος 
ακινητοποίησε το ανήλικο κορίτσι, το έριξε στο 
κρεβάτι σχεδόν ημίγυμνο και στη συνέχεια, με 
το δεξί του χέρι κι ένα πανί, του έκλεισε τη μύ-
τη και το στόμα, αφαιρώντας έτσι τη ζωή του με 
έναν ιδιαίτερα οδυνηρό τρόπο.

Εξαφάνιση
Αμέσως μετά το έγκλημα, ο φερόμενος ως δο-
λοφόνος της Νικολέττας έφυγε από το διαμέρι-
σμα της οδού Αραχώβης στο Περιστέρι, αφού 

σοκ
Σε κατάσταση 
σοκ βρίσκεται 
η μητέρα της 
άτυχης κοπέλας, 
σύμφωνα με το 
στενό περιβάλλον 
της οικογένειας. 
«Δεν γίνεται να 
έχει πεθάνει… 
Πείτε μου ότι  
είναι ψέματα. 
Δεν μπορώ να  
το πιστέψω», λέει 
συνεχώς


